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Drahí naši dobrodinci
saleziánskeho diela v
Jakutii        
Aldan 22. 1. 2017.
(Poznámka o. Mareka: Drahé sestry a bratia,

pred istým častom tu bol u nás misionár -

salezián o. Pavol Michalka, ktorý pôsobí v

Jakutsku. Pred nejakým časom som tu dával

úvodník o obraze s tancujúcou Pannou

Máriou, ktorý nám nechali a teraz posiela

list, ktorý uverejňujem v nezmenenej forme,

pretože aj naša farnosť má svoj podiel na ich

pomoci a teda vy a vaše milodary, modlitby a

obety. Takže sa pripájam aj ja k jeho

poďakovaniu a teraz už želám príjemné

čítanie jeho listu.)

Začal sa rok, ktorý pre nás tu v Jakutii  je

neobyčajný. Pripomíname si totiž 25 rokov
prítomnosti Katolíckej cirkvi, teda
štvrťstoročie života a činnosti našej misie v
tejto republike. Skôr ale než začneme snívať,
ako ho sláviť, treba sa nám spolu s vami
pozrieť na uplynulý rok a ďakovať.
Lebo aj napriek ťažším klimatickým
podmienkam, napriek rôznym ťažkostiam
spojenými s každodenným životom i napriek
tomu, že tu len veľmi pomaly sa dajú sem-
tam vidieť nejaké plody apoštolských námah
– napriek tomuto všetkému a ešte mnohému
inému, treba nám povedať veľké ĎAKUJEM
Pánovi za mimoriadne požehnávanie tejto

misie. 
Kdesi som čítal myšlienku: "Na to, aby zlo

zvíťazilo, stačí málo: aby dobrí ľudia nerobili
nič." No my v našej misii sme aj v poslednom
roku svedkami horlivosti v konaní dobra z
Vašej strany. A preto po vyjadrení vďačnosti
Bohu, treba nám poďakovať aj vám. 
Všetkým vám chceme povedať slovami dona
Bosca: „Bez vašej lásky môžeme urobiť len

veľmi málo alebo nič; zasa s vašou láskou

môžeme v spolupráci s Božou milosťou

dosiahnuť veľké veci a zachrániť mnohé

duše!“ Teda vďaka Vám drahí naši
dobrodinci! Nech aj Vám sám Pán je
odmenou za vašu štedrosť a veľkodušnosť!
Kde sa to ukázalo? (K nasledujúcim slovám je
v prílohe aj niekoľko fotografií.)
V uplynulom roku sme pokračovali v
pravidelnom stretávaní sa s deťmi v oratóriu
v sobotné popoludnia a najmä pripravovali
sme pre ne niekoľko dňové stretnutia s
dobrým kvalitným programom. Bez zázemia
modlitbového, bez materiálnej pomoci od
vás a animačnej pomoci sestier dominikánok
z najbližšej „susednej“ farnosti
(Blagoveščensk 1500 km južnejšie od nás) by
sme to nijak nemohli robiť. Len vďaka všetkej
tejto pomoci a Božiemu požehnaniu sme
zvládli aj letný tábor, (ktorý bol asi najťažší,
aký som kedy ako salezián zabezpečoval), ale
Pán bol s nami. 

(pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Veľkou pomocou pre nás aj v uplynulom
roku bola prítomnosť dobrovoľníkov zo
Slovenska, dvoch mládencov z Oravy,
dievčiny od Žarnovice a sestry Jožka Tótha.
Tým, že sa ich pobyt po troch mesiacoch
pomerne pravidelne rozložil na celý rok, boli
veľkou pomocou pre misiu, o to viac, že som
v Aldane väčšinu roka ako kňaz bol sám.
(Vďaka Pánovi už je tu aj don Jožko Tóth,
takže už sme dvaja!) Vďaka Vám za finančnú
pomoc, z ktorej sme mohli dobrovoľníkom
zaplatiť letenky a ich pobyt.
Ako iste mnohí viete, v auguste sme mali
veľmi dôležité „historické“ stretnutie so
zástupcami našich predstavených z Ríma i
Bratislavy. V modlitbe, uvažovaní a
rozhovoroch sme skúmali Božie zámery s
touto misiou ďalej do budúcnosti. Určite aj
vďaka Vašim modlitbám boli uzávery veľmi
jasné: „Pán si praje pokračovať v tejto našej
prítomnosti! Tiež sme hľadali aj celkom
konkrétne cesty, dôležité pre naše
pôsobenie, ktorých sa teraz pridržiavame. A
musím hneď dodať, že je zaujímavé
sledovať, ako to Pán požehnáva. 
Napríklad sme si na tom stretnutí uvedomili
dôležitosť venovať sa hľadaniu a formácii
laikov z tunajších ľudí, čo sú okolo nás, lebo
už dlhšiu dobu sa tu z nich prakticky nikto
neangažoval. A zrazu sa objavujú takí ľudia,
od ktorých sme to vôbec nečakali, a sú
ochotní vziať na seba zodpovednosť a
podieľať sa s nami na šírení dobra. Vďaka
Vám za modlitby aj v tejto veci. 
Už dlho sme sa zaoberali otázkou, ako sa
priblížiť k ľuďom, ktorí niekedy ako deti

prichádzali do oratória a teraz sú už roky
vzdialení od nás, ale aj od Cirkvi a často aj
od Pána Boha. A prišla intuícia: Napríklad
pozvať ich aj s ich deťmi na Božie narodenie
popoludní na detskú svätú omšu. V tomto
čase to bola svätá omša prvý raz v histórii –
a prišlo toľko ľudí, ako som tu ešte ani raz
nevidel, ani na veľké sviatky. Vďaka vám za
modlitby. 
Zdá sa že aj ďalšia intuícia – rodičovské
kurzy – ako vychovávať, je od Pána. Aj na
túto ponuku reagujú ľudia pozitívne a našli
sa tiež tí, ktorí to chcú realizovať! Vďaka
vám za modlitby!
To bolo aspoň zopár pohľadov k
uplynulému roku. Už som vám vyššie
spomenul, že tento rok je pre nás jubilejný.
Preto prvé dva mesiace – január a február,
chceme zvlášť ďakovať Pánovi za našich
dobrovoľníkov a dobrodincov, teda aj za
Vás. Denne sa aj s našimi farníkmi chceme
modliť za vás. V priebehu roka každý mesiac
slávime za Vás dve sväté omše. No vo
februári chceme každý týždeň sláviť svätú
omšu za vás, vašich blízkych  a na vaše
úmysly – teda nezabudnite sa k nám
duchovne pripojiť. A ešte jedna ponuka: Na
tento rok ešte nemáme vykryté miesta
dobrovoľníkov na pomoc so snehom,
drevom, kuchyňou, prácu s deťmi a
rodinami v Aldane. Ak by niekoho Pán
oslovoval, nepriečte sa! Poďte do tohto
dobrodružstva – oplatí sa to!

Nech Pán žehná Vás i Vašich drahých +!   
o. Palo Michalka, salezián z Jakutie
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„Neviditeľná“ mama
Mali ste niekedy dojem, že ste neviditeľní?

Mne sa občas zdá, že nikto nevidí, že varím,
upratujem, nakupujem, telefonujem...
Niekedy mám dojem, že by si ma nikto
nevšimol, ani keby som stála na hlave!
Chvíľami si pripadám ako slúžka. Zo všetkých
strán počujem: „Môžeš to opraviť?“, „Môžeš
to zaviazať?“, „Môžeš to otvoriť?“
Inokedy sa cítim ako pátrací pes... „Kde je
moja druhá ponožka?“, „Kde je môj
telefón?“, „Nevidela si náhodou, kam som
položil knihu?“
Jedného večera sme mali stretnutie. Chceli
sme osláviť príchod priateľky z Anglicka.
Sedela som tam a pozorovala ostatných. Cítili
sme sa spolu dobre.
Bolo ťažké neporovnávať sa a neľutovať.
Každej z nás priniesla nejakú maličkosť. Bolo
to dojímavé. Keď prišiel rad na mňa, podala
mi krásne zabalený balíček. „To som priniesla
pre teba,“ povedala. Bola to kniha o veľkých
európskych katedrálach. Nevedela som,
prečo mi ju dala, kým som si neprečítala
venovanie: „Obdivujem to, čo staviaš, keď ťa
nikto nevidí.“
V nasledujúcich dňoch som túto knihu  priam
hltala. Objavila som v nej štyri životne
dôležité pravdy, ktoré sa mi stali krédom v
mojej práci:
Tých, ktorí stavali tieto veľkolepé katedrály,
nebolo vidieť. Ich mená nie sú nikde
zaznamenané.
Títo stavitelia zasvätili celý svoj život práci,
ktorú nikdy nevideli dokončenú.
Priniesli veľké obete a nečakali uznanie. 
Nadchýnala a motivovala ich viera, že Božie
oko vidí všetko.
Keď som raz zatvorila knihu, zdalo sa mi, že

počujem Boha, ako mi šepká:
„Ja ťa vidím. Vidím obete, ktoré každý deň
prinášaš, aj keď si ich možno nikto okolo teba
nevšíma. Nijaká láskavosť, ktorú vykonáš,
nijaký koláč, ktorý upečieš, ani nijaký hokej
alebo futbal, ktorý si s deťmi zahráš,
nepovažujem za takú maličkosť, aby som si
to nevšimol. Staviaš veľkú katedrálu, aj keď
teraz ešte nevidíš, ako raz bude vyzerať.“
Vtedy som pochopila, že som významný
staviteľ.... Som jedna z tých, ktorí pracujú na
niečom, čo nikdy neuvidia dokončené a na
čom nikdy nebude vyryté ich meno.
Ako matky staviame veľkolepé katedrály. Ak
to robíme správne, ľudia nás nebudú vidieť.
Je pravdepodobné, že jedného dňa svet
bude žasnúť nielen nad tým, čo sme
postavili, ale aj nad krásou, ktorou sme svet
obdarovali vďaka tomu, že sme sa stali
„neviditeľnými“ mamami.

Štyri preklady
Štyria anglickí duchovní sa jedného dňa

pustili do živej diskusie o rôznych prekladoch
Biblie. Jednému sa páčil preklad kráľa
Jakuba. Bol uchvátený nádhernou poetickou
formou angličtiny. Druhému sa najviac páčil
štandardný revidovaný preklad, pretože bol
doslovnejší a bližší k pôvodnej hebrejčine a
gréčtine. Tretí uprednostňoval nový preklad,
lebo bol napísaný súčasnou modernou
angličtinou.
Štvrtý duchovný mlčal. Keď sa ho spýtali na
jeho názor, napokon odvetil: „Mne sa najviac
páči preklad mojej matky.“
Ostatní traja zostali šokovaní. Netušili, že
jeho matka prekladala Bibliu.
„Veru prekladala,“ uisťoval ich. „Preložila ju
do svojho života, do každého jedného jeho
dňa. Bol to ten najpresvedčivejší preklad, aký
som videl a čítal.“ (A. Sabolová, ml.)
Zdroj: Každý má šancu, Marcela a Stanislav Bielikovci 
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ZDRAVÉ NÁVYKY

Čím viac dobrých návykov si vytvoríme,

tým menej budeme musieť zápasiť so
zlozvykmi. Zdravé návyky sú riešením
mnohých zlozvykov. Ak sa cítime zdraví a
plní energie, iste bude možné s nami ľahšie
vychádzať, budeme šťastnejší, priateľskejší
a trpezlivejší. Na svete je veľa chorých. Na
lekárov, lieky alebo kúry, ktoré by nám mali
pomôcť sa vynakladajú obrovské finančné
prostriedky. Liečba si vyžaduje čas,  ktorý by
sme mohli stráviť inak, keby sme si už skôr
dokázali vytvoriť zdravé návyky. Nezačnime
sa so svojím zdravím zaoberať až vtedy, keď
ochorieme. 30 gramov prevencie má
hodnotu kilogramu liečby. 

Naše telo je Božím príbytkom
„Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda

Boha vo svojom tele.“ 1Kor 6,20

Investujete, alebo rozhadzujete majetok?
Staráte sa o svoje zdravie, aby ste neskôr
zožali úrodu svojho úsilia? Alebo pre seba
nič nerobíte, ale škodíte si tým, že máte
mnoho zlozvykov? Je zarážajúce, že v otázke
zdravia sú mnohí ľudia hazardnými hráčmi.
Múdry človek sa o seba stará, robí
rozhodnutia, ktoré mu môžu pomôcť udržať
si zdravie a silu aj v budúcnosti. Aj múdri
finanční investori s niektoré veci dočasne
odoprú, aby neskôr dosiahli väčší zisk. Podľa

Sv. písma sme Božím chrámom, príbytkom.
Boh žije v nás. Starý zákon obsahuje mnoho
detailných pokynov, ako chrám postaviť,
vyzdobiť a udržiavať. Izraeliti nesmeli
svätyňu zanedbávať, aby sa nedostala do
havarijného stavu. Ak sa tak stalo, vytvorili
podrobný program prestavby a opravy.
Potrebujeme iba nový vonkajší náter alebo
prepracovaný program hĺbkovej prestavby?
Ak si chceme vytvoriť dobré návyky v oblasti
zdravia, posuňme ich na prvé miesto na
zozname, a to hneď za návykom tráviť čas s
Bohom. Naše zdravie totiž rôznym
spôsobom ovplyvňuje nielen nás, ale aj ľudí
v našom okolí. Jedným zo spôsobov, ako
môžeme Bohu prejaviť lásku a úctu, je
dobrá starostlivosť o zdravie, ktoré nám dal.
Naše telo je „dopravným prostriedkom“,
ktorým sa pohybujeme po zemi, ak ho
zničíme, v obchode si nový nekúpime.
Keďže Boh má s nami výnimočný plán, je
dôležité, aby sme žili dostatočne dlho zdraví
a mohli ho splniť. Mark Twain povedal:
„Jediný spôsob, ako si udržať zdravie, je jesť
to, čo nechceme, piť to, čo nám nechutí, a
robiť to, čomu by sme sa radšej vyhli.“ Tento
výrok je vo viacerých ohľadoch pravdivý, ale
dobrá správa je, že hoci sa nám niektoré z
vecí, ktoré budeme musieť začať robiť,
nebudú páčiť, zvykneme si na ne a napokon
ich budeme mať radi rovnako, ako ich teraz
neznášame. Naše telá začnú túžiť po tom,
čo im pravidelne dávame. Ak to nie sú
zdravé potraviny, budú si žiadať nezdravé.
Ale ak im budeme pravidelne ponúkať niečo
dobré, budú chcieť práve to. Spravme pre
seba niečo dobré. Zmeňme myslenie a do
budúcna sa správne rozhodujeme. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: Meyer, J.: Od zlozvykov k dobrým návykom
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1. čítanie: Sof 2, 3; 3, 12-13
Žalm: Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10
Ant.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské
kráľovstvo.
2. čítanie: 1 Kor 1, 26-31
Evanjelium: Mt 5, 1-12a
Krátke zamyslenie na evanjelium: Blahoslavení, teda tí,
ktorí sú šťastní. Blahoslavení chudobní v duchu sú štartom Kristovho učenia. Počas celého
evanjelia bude potrebné jeho slová správne chápať. Ježiš nechce urobiť zo všetkých ľudí
bláznov, či hlupákov. Ježiš hovorí o postojoch srdca. Chudoba je schopnosť sa zrieknuť
množstva nezmyslov, ktoré odvádzajú pozornosť od podstatného. Pánom vyzdvihnutá
chudoba znamená odvahu spoľahnúť sa na Boha a nespoliehať sa iba na seba, svoje istoty,
svoju moc… Možno to znie veľmi bláznivo. Či sa nemáme snažiť poistiť?  Ale tu je reč o
viere. O schopnosti vidieť neviditeľné, pozrieť “za horizont”. Viera sa opiera o Boží plán so
svetom, o Boží pohľad na svet. On vie, čo je múdre a čo nie. Boh nám pripravil všetky
podmienky vrátane zmazávania hriechov tak, aby sme mohli so všetkou svojou slabosťou
zveriť svoj život do jeho rúk, žiť pre Neho a byť Mu blízko. Tak to dnes urobme.
Modlitba žaltára a breviára: 4. týždeň

Poďakovanie

Poďakovanie za adventné a vianočné
obdobie
Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým,
ktorí pripravovali jednotlivé akcie počas
adventu a Vianoc na prelome rokov 2016 a
2017. 
Ďakujem veľmi pekne 
- kostolníkom, kantorkám, členom Farskej
ekonomickej rady aj Farskej pastoračnej
rady za pomoc pri príprave a realizácii
všetkých obradov ako aj službe počas celých
sviatkov;
- aranžérke za kvetinovú výzdobu kostola
Fatimskej Panny Márie ako aj sv. Joachima a
sv. Anny a prípravu nového betlehema;
- brigádnikom a zamestnancom za prípravu
vecí v novom kostole a celého priestoru ;
- dospelému, mládežníckemu i detskému
speváckemu zboru s ich vedúcimi za
vystúpenia počas Vianoc tak na sv. omšiach;
- zvukárom a technikom za ozvučovanie

slávností a osvetlenie;
- kameramanovi a fotografovi za záznamy
udalostí;
- miništrantom za službu počas sviatkov ako
i pri svätení domov;
- mimoriadnym rozdávateľom sv. prijímania
za pomoc pri sv. omšiach ako aj pri
roznášaní sv. prijímania chorým;
- birmovancom, mladým i deťom za
koledovanie, roznášanie betlehemského
svetla a službu betlehemcov ako aj
upratovanie a prípravu kostola;
- redaktorom farského časopisu a takisto
prispievateľom za obetu pri zostavovaní
jednotlivých čísiel;
- všetkým vám, ktorí ste prispeli svojou
modlitbou alebo obetou k vyprosovaniu
Božieho požehnania pre Advent a Vianoce;
- všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek
spôsobom prispeli ku krásnemu priebehu
vianočného obdobia a sviatkov.
Nech vám to náš dobrotivý Boh odplatí tam,

kde to najviac uzná za vhodné.     (o. Marek)
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Dom Anky Kolesárovej pozýva mladých na
valentínsku 72. púť radosti

Vysoká nad Uhom 23. januára (TK KBS) Dom Anky

Kolesárovej pozýva všetkých mladých ľudí nad 15
rokov, ktorí chcú spoznať veľké veci, ktoré Boh ponúka,
na valentínsku 72. púť radosti. Stretnutie sa uskutoční
v dňoch od 10. do 12. februára 2017 na Základnej škole
v Pavlovciach nad Uhom. 
Témou valentínskej púte je „Veľké veci robí Pán“. Ako s
Bohom víťaziť a vytvárať novú kultúru života príde
slovom a svedectvom sprostredkovať hlavný hosť púte,
duchovný otec Ján Buc. Prihlasovanie a viac informácií
je na stránke www.domcek.org

Zachej.sk oslavuje štvrté narodeniny, pripravilo
narodeninovú zľavu

Košice 23. januára (TK KBS) Od chvíle, kedy sa na

slovenskom knižnom trhu objavilo kníhkupectvo
Zachej.sk, ubehli štyri roky. Odvtedy prešlo
kníhkupectvo dlhou cestou. Malý internetový obchod
sa rozrástol a v lete 2017 kníhkupectvo dokonca
otvorilo svoju prvú predajňu v centre Košíc (na Hlavnej
40 v Košiciach). V týchto dňoch oslavuje kníhkupectvo
svoje 4. narodeniny a svojim zákazníkom preto
pripravilo narodeninové prekvapenie. V dňoch od 23.
do 24. 1.2017 môžu zákazníci pri svojej objednávke
vkladať do košíka kupón „narodeniny2017“ a získať tak
zľavu 3 % + 12% na celý nákup.
Kníhkupectvo Zachej.sk šíri na Slovensku kresťanskú
literatúru už od roku 2012. Od roku 2014 aj ako
vydavateľstvo vydalo viacero knižných titulov ako
Pane, príď mi na pomoc, Páter Pio a očistec,
Mimoriadne javy mystikov a svätých, Poraziť diabla
skrze Ježiša a ďalšie. Od októbra 2016 môžu čitatelia
navštíviť už aj kamennú predajňu kníhkupectva na
Hlavnej 40 v Košiciach.

Irackí kresťania nechcú žiť v
gete, boli by cieľom pre ich
nepriateľov

Irak 24. januára (RV)

"Nechceme žiť v gete. Stali by
sme sa tak ľahkým cieľom pre
našich nepriateľov," - tak
reagovali irackí kresťania na
návrh zo strany niektorých
príslušníkov USA, ktorí si
predstavujú vytvorenie
zvláštneho "bezpečnostného
koridoru" pre vyznávačov
Krista. 
Ako informoval americký biskup
Oscar Cantu po návrate z tejto
vojnou sužovanej krajiny,
predstavitelia miestnej cirkvi
podobné idey nevítajú.
Zdôrazňujú naopak, že
spoločnosť je potrebné
integrovať tak, aby v nej všetky
náboženské skupiny žili vo
vzájomných vzťahoch. 
Ako uviedli pre agentúru CNS
americkí biskupi, ktorí Irak
navštívili, prioritou je
predovšetkým vybudovať
právny štát, ktorý nikoho
nediskriminuje. Iba tak sa budú
irackí kresťania cítiť natoľko
bezpeční, že začnú pracovať na
obnove svojich domovov a
kostolov. 

(dodala Anna Sabolová ml.)
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 5.2. -11.2. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena Musáková.  

Nácvik detského zboru: Nácvik detského speváckeho zboru na budúcu sobotu 4.2. v

pastoračnom centre bude klasicky o 1330. Všetky decká sú srdečne pozvané. 

sv. spoveď: Keďže je prvopiatkový týždeň tak bude možnosť sv. spovede každý deň od
pondelka do piatku 1,5 hod. pred večernými sv. omšami ako aj po ranných podľa potreby s
výnimkou štvrtku - teda sviatku Obetovania Pána.

sv. spoveď chorých: Chorých budeme navštevovať klasicky v piatok od 8.00. Prosím vás,
nahláste ich v sakristii.

Požehnanie sviec na sviatok obetovania Pána: Vo štvrtok 2.2. na sviatok Obetovania Pána pri
všetkých sv. omšiach budeme požehnávať sviece tzv. hromničky, ktoré si môžete doniesť a
ktoré nám potom slúžia pri ochrane pred nebezpečenstvom na tele alebo na duši ako aj pri
duchovných aktivitách v našich domácnostiach.

Požehnanie hrdiel: V piatok 3.2. z príležitosti sviatku sv. Blažeja bude pri večernej
mládežníckej sv. omši možnosť dať si požehnať hrdlo. Stačí prísť. 

Rozpis lektorov:
Obetovanie Pána: 16.00 hod. - rod. Bačíkova, 18.30 hod. - rod. Jenčova; 
5. nedeľa v cezročnom období:  8.00 hod. - rod. Baranova-rod. sabolova, 10.00 hod. - rod.
Tóthova-R. čelková, 18.30 hod. - rod. onderkova-p. Lengvarská. 

Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marek Kunder, farár - 0915 947 309;

Anton Tatarko, kaplán - 0905 514 699;
Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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PPoNDELoKoNDELoK 30.01.201730.01.2017
Spomienka na bl. sr. Zdenku  

sv. omša: 1800 (T)

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

UU ToRoKToRoK 31.01.201731.01.2017
Sv. Jána Bosca, kňaza  (spomienka)

sv. omša: 1800 (T+K) 

ss TREDATREDA 01.02.201701.02.2017 sv. omša: 800 (T) kostol JaA

sv. omša: 1800 (K) detská 

ŠŠ TvRToKTvRToK 02.02.201702.02.2017
Obetovanie Pána - Hromnice
(sviatok)

sv. omša: 1600 (K)

sv. omša: 1830 (T) 

PP IAToKIAToK 03.02.201703.02.2017
Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

(spomienka) 

sv. omša: 1800 (T+K) mládežnícka

sv. omša a zároveň udeľovanie svätoblažejského

požehnania hrdla

ss oBoTAoBoTA 04.02.201704.02.2017 sv. omša: 800 (K)

sv. omša: 1800 (T) 

NN EDEľAEDEľA 05.02.201705.02.2017

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

sv. omša: 800 (K)

sv. omša: 1000 (K) 

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

sv. omša: 1830 (T) kostol JaA

LITURgIcKýLITURgIcKý PRogRAMPRogRAM oDoD 30.01.2017 30.01.2017 DoDo 05.02.201705.02.2017

“Všetky naše túžby Boh nevypočuje, ale svoje sľuby splní.” (DIETRICH BONHOEFFER)


